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St. Pere, 9.
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PAN DE LIMÓN CON Dijous: 16.55 i 19.35 (castellà).

SEMILLAS DE AMAPOLA

LA HIJA Dijous: 16.45 i 19.25 (castellà).

Cinema

C./ Teatre, 2, 08221 Terrassa 
(Tel. 93 785 92 31).

El grup de teatre d’amics de les arts presenta “Molt soroll per 
res” de W. Shakespeare. Del 5 de novembre al 12 de desem-
bre.  Horari: divendres i dissabtes, 21.30, diumenges, 18.00.
Entrades a www.entrapolis.com

Teatre

Amics de les 
arts i joventuts 
musicals

#projectevirals #crea 

Mercè Boladeras Alegre  / @diarideterrassa 

TALLER ARTÍSTIC 
EMOCIONAL 
CULTURA Un grup de 17 alumnes 
aprèn a gestionar les emocions 

E
l programa municipal  
Crea, de la regidoria de 
Cultura, ha donat suport 
a un projecte que porta 

el nom de Virals, i que té com a 
objectiu donar eines i recursos 
als joves per gestionar les emo-
cions. Virals es va presentar de 
manera ofi cial ahir, a la sala Cúpula 
del Teatre Principal, on es fa, i va 
comptar amb les especialistes 
del taller Mireia Gubianas, actriu 
i docent, i Miren Icaruziaga, pro-
fessora de fi losofi a i consultora 
pedagògica, i la regidora de Cul-
tura, Rosa Boladeras. També va 
ser-hi present un grup d’alumnes 
que participen en el programa i 
que ja han fet sis de les vuit ses-
sions previstes. 

El taller ha tingut una gran accep-
tació tal com es desprèn de les opi-

nions dels joves. Nadia, de l’Insti-
tut Can Roca, va explicar que “no 
sabia ni què era i ara estic espe-
rant els dijous amb candeletes. 
Aquí puc deixar anar els meus 
sentiments amb tota llibertat”. 

El programa de treball s’acom-
panya d’activitats culturals que 
es fan a la ciutat en cap de set-
mana. La majoria s’hi han apun-
tat i l’experiència ha estat posi-
tiva. En aquest sentit, els joves 
van dir que els havia agradat molt 
descobrir coses diferents com 
ara la música clàssica i el tea-
tre, dues arts que pensaven que 
“eren molt avorrides”. Més d’un 
alumne, com la Naia, de l’Insti-
tut Mont Perdut, va indicar que 
el concert de clàssica en directe 
li havia generat molta sorpresa i 
va quedar-ne encantada. 

#temporada2021 #LaFactoriaCultural 

Mercè Boladeras Alegre   /  @diarideterrassa

ACOSTA DANZA 
PORTA EL SEU 
LLEGAT DE CUBA 
DANSA La companyia actua per 
primera vegada i farà dues funcions  

L
a presentació de la nova 
temporada de dansa de 
2022 va comptar ahir amb 
el reconegut ballarí i direc-

tor internacional Carlos Acosta 
que amb la seva companyia debu-
tarà a La Factoria Cultural Terrassa 
aquest divendres i dissabte. Acosta, 
que es va escapar una estona de 
l’assaig i de la masterclass amb 
els ballarins del PAR en Dansa, va 
presentar la seva formació “com 
un projecte de vida per conservar, 
mantenir i exportar el llegat del 
nostre país que és Cuba”.

El director va destacar que la 
seva companyia és eclèctica i 
que tant pot ballar clàssic com 
contemporani perquè es va fun-
dar amb ballarins dels dos estils 
i amb el temps han après de tot. 
“Tenim l’essència del nostre pa-
ís, del nostre ritme i cultura, però 
està clar que també rebem altres 
infl uències, entre aquestes d’Eu-
ropa.”

Acosta Danza té un recorre-
gut de sis anys i ja té segell propi. 
El seu ball i estil es podran veu-
re a través d’un repertori que han 
preparat amb quatre coreografi -

es de fi rma notable i diferent. El 
programa s’obrirà amb “Satori”, 
de Raúl Reinoso, que ens farà vi-
atjar a l’interior des de diverses 
escenes abstractes i molt visu-
als. Aquesta peça comença de 
manera mística i desembocarà 
amb la vitalitat de la dansa afri-
cana.

La proposta coral d’“Sato-
ri” donarà pas al duet intimista 
“Mermaid”, de Sidi Larbi Cherka-
oui, on es narra la història d’una 
sirena. Es tracta d’una petita per-
la de quinze minuts d’estil con-
temporani molt especial per  a 
Carlos Acosta perquè es va per-
fi lar quan estava al Royal Ballet 
de Londres amb Tamara Rojo. 
“Va néixer allí mentre fèiem un 
taller i temps després la vaig re-
cuperar per a mi i ha representat 
una evolució en la meva mane-
ra de ballar.”

Després de la pausa, Acos-
ta Danza tornarà amb “Paysa-
ge, Soudain, la nuit”, de Pon-
tus Lidberg. Acosta la va defi nir 
com “una coreografia fantàsti-
ca, desimbolta i estiuenca” i va 
elogiar la música que pren com 
a punt de partida la partitura del 
compositor cubà Leo Brouwer, 
a qui considera “un músic ex-
ceŀ lent”.

L’espectacle es clourà amb 
“Twelve”, de Jorge Crecis, que 
es presenta com una coreogra-
fi a que recorre a l’univers de les 
matemàtiques per expressar la 
resistència física i mental dels 
ballarins. Acosta va remarcar 
que “és una obra que es perme-
trà tancar l’actuació amb molta 
alegria i donar això al públic és 
molt important per a nosaltres”. 

El reconegut ballarí i director Carlos Acosta / NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Una de les accions del nou projecte Virals
L’elenc de Cuba  
presenta un 
programa de quatre 
coreografi es. Una 
d’elles és “Mermaid”, 
un duet  d’estil 
contemporani 
que interpretarà 
el mateix Carlos 
Acosta amb Liliana 
Menéndez  
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